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Nieuwsbrief van Basisschool De Driemaster - nummer 13 - vrijdag 22 maart 2019 
 

 
Beste ouders,  
Vorige week waren de voortgangsgesprekken. Dat is altijd een goed moment om als leerlingen, ouders en leerkrachten even 
stil te staan bij: hoe gaat het nu eigenlijk? Zowel met het leren als met het gedrag. We zijn blij dat de leerlingen in de 
bovenbouw meekomen. Zij zijn immers oud genoeg om daar zelf ook iets van te vinden en worden op deze manier actief 
betrokken bij hun voortgang. Als leerkrachten vinden we dat heel waardevol. Leerlingen krijgen al vroeg eigen 
verantwoordelijkheid mee, iets wat we ze als school graag willen leren.  
 

 
Kalender  
Dinsdag 26 maart  
25-29 maart 
Vrijdag 29 maart 
Dinsdag 2 april 
Donderdag 4 april  
Vrijdag 5 april 
Dinsdag 9 april 
Dinsdag 9 april 
Vrijdag 12 april 
16 en 17 april 
Donderdag 18 april 
Vrijdag 19 april 
19 april – 5 mei 

 
 

Praktisch verkeersexamen groep 8 
Kanjerlessen met ouders 
Kunstschooldag groep 8 
Groepen 3 naar de bibliotheek 
Schoolfotograaf dag 1 
Schoolfotograaf dag 2 
Muziekvoorstellingen groep 7 en 8 
Groepen 4 naar de bibliotheek 
Koningsspelen op school 
Cito Eindtoets groep 8 
Paasviering 
Vrij i.v.m. Goede Vrijdag 
Meivakantie 
 

 
Welkom bij de Kanjerlessen 
In de week van 25-29 maart nodigen we u weer uit om een Kanjerles bij te wonen. De vorige 
keer zijn er in elke klas ouders komen kijken en meedoen. Want dat laatste is zeker de 
bedoeling, dat u meedoet om te ervaren hoe deze lessen zijn. Zo kunt u ook genieten van de 
leuke lessen en wordt het onderling vertrouwen tussen leerlingen en ouders versterkt. 
Misschien was u in oktober niet in staat om langs te komen, daarom bieden we u nu opnieuw 
die mogelijkheid. Ook als u er toen wel bij was bent u natuurlijk weer van harte welkom. We 
hopen natuurlijk dat u het leuk vindt om de Kanjerles te bezoeken. U ontvangt binnenkort meer 
informatie.  
 

 
Schoolfotograaf 
Binnenkort komt de schoolfotograaf twee dagen op school en wel op donderdag 4 april en vrijdag 5 april.  
Donderdag  gaan de groepen 5 t/m 8 en de peuters op de foto en vrijdag de groepen 1 t/m 4. 
Donderdag zal groep 8 iets later thuis zijn want er wordt om 14.30 nog een groepsfoto samen met de leerkrachten gemaakt. 
 



   
 

 
Hulp in de bieb gevraagd!   
We hebben  nog steeds een tekort aan hulp van ouders/oma's/opa's in de schoolbieb. Doordat deze vrijwilligers er zijn kunnen 
onze leerlingen regelmatig een ander boek kiezen. Dit vinden we heel belangrijk omdat plezier in lezen er voor zorgt dat 
kinderen meer gaan lezen en we weten dat veel lezen heel goed is voor het technisch lezen en de woordenschat.  

 
Kunt u op de dinsdag- of donderdagmiddag  (van ca. 12.45 tot 14.30 uur) helpen bij het 
innemen en uitlenen van leesboeken uit onze schoolbieb?  U hoeft niet elke week beschikbaar 
te zijn. Als u  1x per 2 weken of misschien 1x per 3 weken hier tijd voor kunt vrij maken is dat 
een fijne aanvulling voor ons uitleenteam!! U werkt altijd samen met een andere vrijwilliger.  
Als u zich hiervoor wilt opgeven of meer informatie wilt, dan kunt u hiervoor bij de leerkracht 
van uw kind terecht.  
Wij, leerlingen en leerkrachten zijn heel blij met uw hulp! Alvast bedankt, het biebspant 
 

 
Avondvierdaagse  
In deze Boegspriet willen wij alvast wat informatie delen over de Avondvierdaagse. Deze 
zal dit jaar plaatsvinden van maandag 3 juni tot en met donderdag 6 juni 2019. De 
Avondvierdaagse is een sportieve activiteit die voor alle scholen in Amsterdam-Noord 
wordt georganiseerd door het Wandelcomité Buiksloot. 

Vier avonden lopen we met alle deelnemers een wandeltocht van circa 5 km. De start is 
elke avond vanaf dezelfde plek: Voetbalvereniging DVC Buiksloot (aan de Spyridon 
Louisweg, achter de Buiksloterkerk). De starttijd ligt tussen 17:30 en 18:30 uur, maar de definitieve starttijd krijgen we pas 1-2 
weken voor de Avondvierdaagse te horen van de organisatie. Onderweg wordt er een glaasje limonade uitgedeeld voor de 
kinderen met iets lekkers en koffie/thee voor de volwassen begeleiders die meelopen. 

Deelname aan de Avondvierdaagse kost 5 euro per kind en 2,50 euro per begeleider. Inschrijvingen zullen plaatsvinden van 6 
t/m 10 mei (de week direct na de meivakantie). 

We hopen ook dit jaar weer op een grote groep deelnemers! Want behalve dat je lekker actief bezig bent in de buitenlucht, is 
het ook supergezellig. Voor de kinderen is het gezellig om onderweg lol te hebben met elkaar en voor de ouders is het een 
mogelijkheid om met andere ouders te kletsen, of gewoon van de groene omgeving in Amsterdam-Noord te genieten! 

Groeten van de Avondvierdaagse organisatie 

Anneke Ligtenbarg, Debby Mulder, Gideon Smeding, Elly Yordanova, Maayke Haring 
 

 
Peutercombinieuws: bakken voor KiKa 
Maart is nationale bak-maand voor KiKa (kinderen met kanker) 
In week 13 (25 - 29 maart) gaan wij daarom iedere dag samen met de peuters bakken 
voor dit goede doel.  
Er worden koekjes, cupcakes, appelflappen en wafels gemaakt.  
Ouders, opa’s, oma’s, ooms, tantes kunnen onze baksels proeven in ruil voor een 
bijdrage in de collectebus om KiKa te steunen. 
 
Iedere dag vanaf 13.15uur is iedereen van harte welkom in ons lokaal en kan er 
geproefd en gedoneerd worden. 
Wij hopen een mooi bedrag voor KiKa op te halen 
 



   
 

 
Jeugdvakantieplan 
Wij hebben folders binnengekregen van het Jeugdvakantieplan. Al 90 jaar worden er in de zomervakanties 
vakantiedagkampen georganiseerd, waarbij kinderen om 8.00 uur met de bus naar de Kennemerduinen of de LIeberg in 
Eemnes gaan en om ongeveer 16.45 uur weer terugkomen. De kinderen kunnen voor één of meerdere weken worden in 
geschreven. De dagkampen worden geleid door vrijwilligers, die ook in de tijd voor de vakantie al bezig zijn met de 
voorbereidingen.  
Er zijn momenteel vier organisaties in Amsterdam werkzaam, welke uiteraard ook door vrijwilligers worden bestuurd. Per 
organisatie gaan er elke week gemiddeld 200 kinderen mee. Kinderen met een Stadspas hebben een substantiële korting.  
Enerzijds is het voor de kinderen een leuke tijd, anderzijds betekent het voor de ouders veel om tijdens de vakantie de 
kinderen verantwoord uit te kunnen besteden. Gezien het feit dat de eerste weken van een kamp vrij snel volgeboekt zijn 
brengen wij deze informatie nu alvast onder uw aandacht.  
In de kast op de hal, bij binnenkomst rechts, vindt u de folders van het Jeugdvakantieplan 2019. Neem er gerust één mee. Op 
de website www.jeugdvakantieplan.nl vindt u ook alle gegevens die u nodig hebt.  
 

 
Koningsspelen 2019 
Ter ere van de verjaardag van Koning Willem-Alexander worden elk jaar de Koningsspelen 
gehouden. Ook dit jaar doen wij als school daar weer aan mee. We hebben de afgelopen 
jaren hele gezellige sportdagen gehad op deze laatste vrijdag voor de meivakantie. Dit jaar 
valt die dag al vroeg: op vrijdag 12 april. Houdt u die datum vast vrij in uw agenda? Want we 
kunnen uw hulp weer erg goed gebruiken! Onze groepen 5 tot en met 7 zijn ingeloot om 
mee te doen met de Koningsspelen van de gemeente Amsterdam. Zij zullen die dag dus op 
school beginnen met het bekende Koningsspelenontbijt, en gaan daarna op weg naar de 
sportvelden om daar te sporten. Daar is natuurlijk ook begeleiding van ouders bij nodig, u 
hoort daarover nog van de leerkrachten. Groep 8 mag traditiegetrouw de sportdag bij ons 
op school voor de andere groepen organiseren, waarbij de groepen 1 tot en met 4 
begeleiding nodig hebben om met groepjes langs de spellen te gaan. Ook hier hoort u later 
nog meer over. Natuurlijk zullen ook deze groepen op school beginnen met het ontbijt, en 
het Koningsspelenlied. Dit jaar is dat: de Pasapas, door Kinderen voor Kinderen. Het lied is al 
te beluisteren op Youtube dus de kinderen kunnen thuis alvast gaan oefenen met zingen en 
dansen. We hopen natuurlijk dat weer veel ouders deze gezellige dag met ons mee komen beleven! 
 

 
  

School  
 
 

Ouderfonds 

Oecumenische Basisschool de Driemaster, Binnenvaart 1, 1034 SG, Amsterdam 
Telefoon: 020- 6319882 mail: driemaster@amosonderwijs.nl, website: www.3master.nl 
 
Ouderfonds rekeningnr. NL67INGB0004636966, t.n.v. Ouderfonds Driemaster 
Voor vragen m.b.t. ouderbijdrage: Kitty van Wonderen (schooladministratie) 
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Opvoedspreekuur inloop tussen 11:00-13:00 
 

15 februari 2019 
1 maart 2019 
15 maart 2019 
29 maart 2019 
12 april 2019 
26 april 2019 
10 mei 2019 
24 mei 2019 
7 juni 2019 
21 juni 2019 
5 juli 2019 
  
Contactgegevens Ouder en kindadviseurs: 
Zeynep Tas   z.tas@oktamsterdam.nl 
Hanan Boudount h.boudount@oktamsterdam.nl 

 


